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tieve studies gedaan worden, zodat de verschillende behan-
delstrategieën vergeleken kunnen worden.  Daarbij moeten 
etiologie en pathogenese meegenomen worden. Met de stu-
dieresultaten kunnen evidencebased richtlijnen geformu-
leerd worden over diagnostiek, monitoring en behandeling 
van elke individuele RS-patiënt. Hiermee kan niet alleen de 
best mogelijke, soms gepersonaliseerde behandeling gege-
ven worden, maar kunnen ook ouders op een meer gedetail-
leerde en betrouwbare manier geïnformeerd worden over te 
verwachten uitkomsten voor hun kind.

Het volledige proefschrift is te downloaden op:
https://epubs.ogc.nl/?epub=h.basart
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laatste zagen we een tendens van lagere HRQOL-scores, 
minder tevredenheid met het uiterlijk en meer ouderlijke 
stress bij kinderen die een MDO hadden ondergaan. Door 
de kleine onderzoekaantallen kan echter geen conclusie ge-
trokken worden uit deze getallen. De beschreven studie is 
een van de eerste met aandacht voor PROs in RS-patiënten 
en hun ouders, maar er is behoefte aan meer en grotere on-
derzoeken voordat PROs meegenomen kunnen worden in 
behandelrichtlijnen. 

Er bestaan erg veel controverses over de juiste RS-definitie, 
pathogenese en behandelstrategieën. Met dit proefschrift 
wordt een eerste stap gezet in het oplossen van de menings-
verschillen tussen de verschillende RS-behandelaars. Een 
internationaal geaccepteerde definitie met objectieve criteria 
voor de RS is noodzakelijk en wij pleiten dan ook voor grote 
inzet om dat te bewerkstelligen in de nabije toekomst. Al-
leen met een strikte definitie kunnen betrouwbare prospec-
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Dit proefschrift beschrijft de pathofysiologie van verhoogde 
hersendruk in syndromale en complexe craniosynostosepa-
tiënten, en de relatie met schedel- en hersenenafwijkingen. 
Figuur 1 illustreert de relatie tussen de aangedane sche-
delnaad en de schedeldeformiteit. Binnen de patiëntenpo-
pulatie bestaat een verhoogd risico op het ontwikkelen van 
verhoogde hersendruk, de volgende factoren spelen daarbij 
een rol: een wanverhouding tussen schedel en hersenen, de 
aanwezigheid van veneuze hypertensie, het hebben van een 
verzakking van de kleine hersenen (tonsillaire herniatie of 
Chiari I-malformatie (CMI)), vergrote ventrikels, en obstruc-
tief slaapapneu (OSA) (figuur 2). Tabel 1 laat een overzicht 
zien van studies naar verhoogde hersendruk in craniosynos-
tosepatiënten, voor en na schedeloperatie. 

Craniocerebrale disproportie verwijst naar een disbalans 
tussen hersen- en schedelvolume, inclusief hersenen, bloed 
en liquor. Een dergelijke disbalans kan veroorzaakt worden 
door een verminderde groei van de schedel of door een ver-
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hoogd intracranieel volume (ICV). Eerdere studies toonden 
aan dat het ICV normaal tot vergroot is in craniosynostose-
patiënten. Er is slechts één studie, uitgevoerd in crouzon-
pfeifferpatiënten, waarbij het hersenvolume werd gemeten; 
deze gaf aan dat het hersenvolume gelijk is tussen patiënten 
met Crouzon-Pfeiffer en controles. 

hoofDstuk 2
In hoofdstuk 2 van het proefschrift wordt beschreven dat 
het hersenvolume in de meest voorkomende craniosynos-
tosesyndromen waaronder het syndroom van Apert, Crou-
zon-Pfeiffer, Muenke en Saethre-Chotzen, en in complexe 
craniosynostosepatiënten gelijk is aan controles, binnen de 

Figuur 1. 3D CT-scans. Van links naar rechts: 
scafocefalie (sagitaalnaadsynostose), trigonocefalie 
(metopicanaadsynostose), plagiocefalie (rechterco-
ronanaadsynostose), plagiocephalie (linkerlamb-
doidnaadsynostose), brahycephalie (bicoronanaad-
synostose). 
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Tabel 1. Prevalentie van verhoogde hersendruk per craniosynostosesyndroom.
1 Oxycefalie, scafocefalie, plagiocefalie, brachiocefalie, trigonocefalie, syndroom van Apert en van Crouzon.
2 Patiënten met Apert-, Crouzon-Pfeiffer, Saethre-Chotzen.
a Resultaten binnen 1 jaar na operatie.
b Resultaten na 1 jaar na operatie.

leeftijdscategorie van 1-12 jaar. Dit geeft aan dat het hersen-
volume niet wordt beïnvloed door de genetische mutaties 
en evenmin lijkt er een beperkende schedelgroei te zijn. De 
hersenen groeien met name binnen de eerste vijf levensja-
ren, waarbij leeftijd een significant effect heeft op het her-
senvolume. Deze periode is daarom het meest kwetsbaar 
voor het ontwikkelen van een disbalans tussen hersen- en 
schedelvolume, en daarmee op verhoogde hersendruk. In 
14% van onze patiënten werd een CMI gevonden, waarvan 
8% in het syndroom van Apert, 32% in het syndroom van 
Crouzon-Pfeiffer en 7% in het syndroom van Muenke. Een 
vergroot ventrikelvolume werd vooral gevonden in patiënten 
met Apert en in patiënten met een CMI, welke het vaakst 
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Figuur 2. Factoren en hun onderlinge relatie die een rol spelen in de ontwik-
keling van verhoogde hersendruk in patiënten met craniosynostosesyndro-
men. Doorgetrokken lijnen geven de factoren weer die bestudeerd zijn in het 
proefschrift.

was zeer klein en de range van de volumeratio viel binnen 
die van de controlegroep. Een disbalans tussen cerebellum 
en achterste schedelgroeve lijkt een kleinere rol te spelen bij 
het ontwikkelen van CMI dan eerder verondersteld. De be-
handeling van verhoogde hersendruk zal minder op de ach-
terste schedelgroeve gericht moeten zijn.

hoofDstuk 4
Naast structurele en dynamische afwijkingen van de herse-
nen en schedel, kunnen patiënten met craniosynostosesyn-
dromen afwijkingen hebben aan de witte stof banen van de 
hersenen. De integriteit van de witte stof werd bestudeerd 
in hoofdstuk 4 met behulp van ‘Diffusion Tensor Imaging’ 
(DTI), waarbij de richting van watermoleculen wordt geme-
ten. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door 
het plaatsen van een lokale ‘region of interest’(ROI) of met 
behulp van fibertractografie (FT). De laatste techniek is een 
objectievere maat en geeft volledigere informatie over de 
wittestofbaan in vergelijking met de informatie die wordt 
verkregen door een ROI te plaatsen. DTI-FT is complex in 
de uitvoering binnen patiënten met schedel- en hersenen-
deformiteiten. Standaardprotocollen werden aangepast om 
betrouwbare metingen te bewerkstelligen. Uit de metingen 
kwam naar voren dat, de fractionele anisotropie (FA) gelijk 
was tussen craniosynostosepatiënten en controles, terwijl 
diffusieparameters hoger waren. Dit duidt op myelinever-
lies en axonale schade. Gezien het feit dat enkel geopereerde 
craniosynostosepatiënten in ons onderzoek geïncludeerd 
waren, kunnen we geen onderscheid maken tussen een pri-
maire oorzaak (de genetische mutatie) en een secundaire oor-
zaak (de schedel- en hersendeformiteit). In deze studie kon 
geen relatie aangetoond worden tussen DTI-parameters en 
ventrikelgrootte, echter het langetermijneffect van ventricu-
lomegalie op de integriteit van de witte stof kan hiermee niet 
voorspeld worden. Een DTI-studie in jonge ongeopereerde 
craniosynostosepatiënten zal ons extra informatie geven.

hoofDstuk 5
Caudaal wordt de schedel begrensd door het FM. Het FM 
wordt gevormd door het occipitale bot, dat is verbonden 
via vier kraakbeenstructuren, genaamd: intraoccipitale syn-
chrondrosen. Het FM zorgt ervoor dat liquor, met name 
geproduceerd in de plexus choroideus van de laterale ventri-
kels en getransporteerd via de derde en vierde ventrikel, de 
schedel kan verlaten richting het spinale kanaal. 

In hoofdstuk 5 bestudeerden we de grootte van het FM en 
de sluiting van de voorste en achterste intra-occipitale syn-
chrondrosen. Deze synchrondrosen zijn de kraakbenige 
structuren waardoor het FM kan uitzetten in diameter, dit is 
nodig om voldoende doorgang te ontwikkelen voor de liquor-
afvloed. De studies toonden aan dat het FM, in vegelijking 
tot controles, kleiner is in de verschillende craniosynosto-
sesyndromen; het syndroom van Apert, Crouzon-Pfeiffer, 
Muenke, Saethre-Chotzen, evenals in complexe craniosy-
nostose. In patiënten met Crouzon-Pfeiffer kan dit worden 
toegeschreven aan het voortijdig sluiten van zowel de voor-
ste als de achterste intraoccipitale synchondrosen, terwijl in 

werd gezien in patiënten met Crouzon-Pfeiffer (32%). Het 
ventrikelvolume was niet gerelateerd aan de leeftijd. Statis-
tisch gecorrigeerd voor het hebben van een CMI, werd de di-
agnose Crouzon-Pfeiffer niet geassocieerd met een vergroot 
ventrikelvolume. Dit betekent dat het hebben van vergrote 
ventrikels meer specifiek is voor de aanwezigheid van een 
CMI dan voor de diagnose syndroom van Crouzon-Pfeiffer.

hoofDstuk 3
Tot op heden was er weinig bekend over het volume van het 
cerebellum en de achterste schedelgroeve in syndromale 
en complexe craniosynostosepatiënten. Er werd wel gespe-
culeerd dat de achterste schedelgroeve kleiner zou zijn dan 
normaal, en dat daardoor een mismatch zou bestaan tussen 
het volume van het cerebellum en dat van de achterste sche-
delgroeve, deze mismatch (volumeratio: volume cerebellum/
volume achterste schedelgroeve) zou een rol kunnen spelen 
in het ontwikkelen van verhoogde hersendruk. De achterste 
schedelgroeve wordt begrensd door het tentorium van het 
cerebellum, de durabekleding van het foramen jugularis, 
de clivus, het foramen magnum (FM) en het occipitale bot, 
daarnaast omvat het de hersenstam (pons, medulla oblonga-
ta en het inferieure deel van het mesencephalon), de vierde 
ventrikel, twee cisternen, en het cerebellum. Het volume van 
het cerebellum omvat de twee cerebellaire hemisferen, de 
vermis, exclusief de vierde ventrikel. 

Hoofdstuk 3 toont aan dat de volumes van het cerebellum 
en achterste schedelgroeve normaal tot groter zijn in cranio-
synostosepatiënten. Patiënten met het syndroom van Apert 
en Muenke hadden een grotere achterste schedelgroeve in 
vergelijking tot controles. Het cerebellum was zelfs groter 
in patiënten met Muenke. Vergeleken met controles bleek 
er geen mismatch te bestaan tussen het volume van het ce-
rebellum en dat van de achterste schedelgroeve, per cranio-
synostosesyndroom. Echter, craniosynostosepatiënten met 
een CMI lieten een kleine mismatch zien. Deze mismatch 
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tiënten met het syndroom van Apert en Crouzon-Pfeiffer, in 
wie voornamelijk coronanaden zijn aangedaan. 

In hoofdstuk 7 beschrijven we dat een occipitale schedelex-
pansie resulteert in een grotere toename van ICV en een la-
gere incidentie van tonsillaire herniatie en papiloedeem, na 
een follow-up van vijf jaar. Andere voordelen van een occipi-
tale schedelexpansie ten opzichte van een fronto-orbitale ex-
pansie, zijn: een lager risico op infectie van distractoren, een 
kortere operatietijd en minder perioperatief bloedverlies.

conclusie

Alle resultaten tezamen genomen, lijkt de beperkte groei 
van de schedel direct na de geboorte minder belangrijk met 
betrekking tot de ontwikkeling van verhoogde hersendruk 
dan eerder gedacht. Het hersenvolume is normaal in cra-
niosynostosepatiënten van 1-12 jaar oud. En ook de achterste 
schedelgroeve lijkt maar een beperkte rol te spelen. Echter, 
na een schedelexpansie en op latere leeftijd kan de schedel-
groei beperkt raken. Zowel een stagnerende groeicurve van 
de schedel en het hebben van OSA zijn dan gerelateerd aan 
verhoogde hersendruk. Schedelverruimende chirurgie kan 
verhoogde hersendruk dus tijdelijk verlagen, maar deze zal 
weer stijgen wanneer de werkelijke oorzaak niet goed behan-
deld wordt of wanneer andere pathofysiologische processen, 
zoals OSA, interfereren. Mocht de behandeling van OSA 
voldoende zijn, dan wordt een schedelexpansie gezien als 
overbehandeling van de patiënt. Toekomstige longitudinale 
studies moeten patiëntspecifieke risicoprofielen in kaart 
brengen, om de individuele behandeling te optimaliseren. 
Een internationale samenwerking tussen verschillende insti-
tuten waarbij de behandelingsprotocollen met elkaar worden 
vergeleken en de voor- en nadelen van elk protocol wordt 
onderzocht, biedt hierbij veel perspectieven.
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patiënten met Apert alleen de achterste intraoccipitale syn-
chondrosen voortijdig sluiten. Opmerkelijk is dat dit verschil 
in grootte al aanwezig is bij de geboorte, dat aangeeft dat een 
kleiner FM niet geheel toe te schrijven is aan het voortijdig 
sluiten van intraoccipitale synchrondrosen. Hypoplasie van 
het occipitale bot, als gevolg van de genetische mutatie speelt 
waarschijnlijk ook een rol. Er bleek geen relatie te zijn tus-
sen de grootte van het FM en de aanwezigheid van een CMI.

hoofDstuk 6
Gedurende de poliklinische follow-up wordt gekeken naar 
de algemene gezondheid, de aanwezigheid van papiloedeem 
door middel van fundoscopie en de schedelomtrek (occipi-
tofrontale circumferentie [OFC]) van de patiënt; dit zijn in-
dicatoren voor de aanwezigheid van verhoogde hersendruk. 
Follow-upmetingen van de schedelomtrek geven informatie 
over de schedelgroei. Tot nu toe was het onduidelijk of de 
schedelomtrek in patiënten met een schedeldeformiteit be-
trouwbare informatie gaf over de groei van de schedel en het 
ICV. Binnen controles is de correlatie tussen OFC en ICV 
hoog (r = 0,98). 

In hoofdstuk 6 wordt beschreven dat deze relatie in cra-
niosynostosepatiënten ook hoog is voor de verschillende 
syndromen tezamen (r = 0,91), maar ook per craniosynos-
tosesyndroom, voor geopereerde en voor niet-geopereerde 
patiënten, en zelfs voor patiënten met een turricefalie. We 
kunnen dan ook concluderen dat de schedelomtrek een be-
trouwbare voorspeller is voor het ICV, en dus een snelle en 
nauwkeurige methode is om de schedelgroei en het ICV tij-
dens de follow-up op de polikliniek te controleren. 

hoofDstuk 7
Tot 2005 had een fronto-orbitale schedelverruimming de 
voorkeur in de behandeling van patiënten met verschillende 
craniosynostosesyndromen (met de betrokkenheid van zo-
wel coronanaden als lambdoidnaden). Echter, na een pre-
sentatie van professor dr. Hayward, is het protocol in ons 
ziekenhuis veranderd; een occipitale schedelexpansie werd 
sindsdien als eerste chirurgische ingreep uitgevoerd bij pa-


